
 

 

 

 

PROGRAM HJERLEIDUTSTILLINGA 15.-16.juni 2019 

 – tema VAKKERT og VARIG 
 

Lørdag 15.juni: Fagdag og Familiedag 
 

Tema: «Hjelp jeg har kjøpt et gammelt hus – hva  er det viktigste nå?» 
 

Vandre-seminar: Foredrag, fortellinger og framstilling av maling kl 12 – 16. 
 

Huseier med gammelt hus – hva var det lureste jeg gjorde?  

Bygg og bevar: Det viktigste er håndverkere med kunnskap, som gjør det vakkert og varig!  

Norsk Kulturarv: Det viktigste er at taket er tett!  

Malermester: Det viktigste er malingen både ute og inne!  

Fortidsminneforeningen: Det viktigste er å ta vare på det særegne ved huset, «sjela». 

Bygningsvernrådgiver: Det viktigste er å få faglige råd og hjelp til å søke støtte til huset. 

 

Familie – og vennedag: 

Alle elevenes familier og venner inviteres til å se og prøve seg på håndverk. 

Alle tidligere elever er velkomne til å treffes. 

Tilbud om kurs for foreldre og besøkende: få prøve seg i håndverksfagene.  

Salg av pizza og boller fra Steinovnen i Kubbehuset 

Omvisning i Bygningshistorisk park  

Mulig å bestille overnatting og middag på Toftemo turiststasjon. www.toftemo.no  

 

Søndag 16.juni: Utstillingsdagen 
 

Kl 10: Folkemusikkmesse i Dovre kyrkje: Dovre spel- og dansarlag i samarbeid med 

spelmenn fra Brekken og Røros. 

 

Kl 11 – 16.30: Åpen kafe i kantina med Tradisjonsmat ved Dovre bygdekvinnelag 

 

Kl 12: Åpning av Hjerleidutstillingen ved direktør i Gudbrandsdalsmusea, Øystein Rudi 

Tradisjonelt program med tale, musikk, Hjerleidsangen m.m..  

 

Kl 12.30 – 17:  

Elevutstilling i gymsalen + salg av Utstillingskatalogen 

Aktiviteter for barn og unge  

Foredrag: Tema: bruk av lokalt virke og kompetanse:  

Jon Bojer Godal: Skogbruk og husbygging i et klimaperspektiv 

Martin Killi: Om hytteprosjekt på Dombås, bruk av lokale materialer og tjenester  

Steinar Moldal: Om kubbehuset på Hjerleid, bygd med lokale byggematerialer   
 

I kubbehuset og gapahuken: salg av steinovnsbakt pizza, brød og grilling av pølser  
 

Arr: Hjerleid skole og handverksenter i samarbeid med Hjerleids venner, lag og foreninger. 

Påmelding til seminar og kurs, info: post@hjerleid.no tlf 93 28 19 30 

http://www.toftemo.no/
mailto:post@hjerleid.no

